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  ضذ؟ نتِ صٍدی تِ ایي هطکل دچاس خَاّی یا نداسیکِ تِ ایٌتشًت اػتیاد  نچگًَِ تفْوی

ّای هشتَط تِ  یکی اص هؼتثشتشیي تست (IAT) آصهَى اػتیاد تِ ایٌتشًت. آٍسد دست تِ ایٌتشًت اص استفادُ صهاى تهذ تشاساس فقظ تَاى ًوی سا سَال ایي پاسخ

ّایی سا دس ًظش  دادى تِ سؤاالت، تٌْا آى صهاى ٌّگام پاسخ اتذاع ضذُ است. (Kimberly Young)سٌجص اػتیاد ایٌتشًتی است کِ تَسظ دکتش کیوثشلی یاًگ 

 ایذ. دادُ ویایذ ٍلی کاسّای ػلوی یا هشتَط تِ کاستاى سا اًجام ً تگیشیذ کِ تِ ایٌتشًت ٍصل تَدُ

 

 ایذ؟ ایذ تِ ایٌتشًت ٍصل تَدُ ایذ تیطتش اص آى هقذاسی کِ قصذ داضتِ آیذ کِ هتَجِ ضذُ چقذس پیص هی -1

 ب( گاّی               ج( هتَسظ               د( صیاد               ی( ّویطِ               ( خیلی کنالف     

 

 ذ؟یا خاًِ غفلت کشدُ یاص کاسّا ذ،یتگزساً ٌتشًتیتا ا یطتشیآى کِ ٍقت ت یتشا ذیآ یه صیچقذس پ -2

 الف( خیلی کن               ب( گاّی               ج( هتَسظ               د( صیاد               ی( ّویطِ     

 

 کتاى تشجیح دّیذ؟آیذ کِ ّیجاى کاسکشدى تا ایٌتشًت سا تش گزساًذى ٍقت تا ضشیک صًذگی یا دٍست ًضدی چقذس پیص هی -3

 الف( خیلی کن               ب( گاّی               ج( هتَسظ               د( صیاد               ی( ّویطِ     

 

 آیذ کِ ساتغِ دٍستی جذیذی سا اص عشیق ایٌتشًت تا دیگشاى ضکل دّیذ؟ چقذس پیص هی -4

 الف( خیلی کن               ب( گاّی               ج( هتَسظ               د( صیاد               ی( ّویطِ     

 

 گلِ کٌٌذ؟ ،کٌیذ آیذ کِ افشاد خاًَادُ یا ًضدیکاى ضوا اص تاتت هذّت صهاًی کِ ضوا صشف کاسکشدى تا ایٌتشًت هی چقذس پیص هی -5

 الف( خیلی کن               ب( گاّی               ج( هتَسظ               د( صیاد               ی( ّویطِ     

 

 لغوِ تخَسد؟ ،ذیکٌ یه ٌتشًتیکاسکشدى تا ا  کِ صشف یضوا تِ خاعش صهاً یکالس ٌاتیتوش ای یلیکِ ًوشات تحص ذیآ یه صیچقذس پ -6

 ب( گاّی               ج( هتَسظ               د( صیاد               ی( ّویطِ   الف( خیلی کن                 

 

 ذ؟یکٌ یخَد سا تشسس گَضی یّا پیام گش،یکاس ٍاجة د کیکِ قثل اص اًجام دادى  ذیآ یه صیچقذس پ -7

 الف( خیلی کن               ب( گاّی               ج( هتَسظ               د( صیاد               ی( ّویطِ     

 

 لغوِ تخَسد؟ ٌتشًتیا لیکاس تِ دل ظیضوا دس هح ییکاسا تاصدُ ٍ کِ ذیآ یه صیچقذس پ -8

 د( صیاد               ی( ّویطِ           الف( خیلی کن               ب( گاّی               ج( هتَسظ         

 

 ذ؟یشیتِ خَد تگ یجٌثِ تذافؼ ای ذیپٌْاًکاس ضَ ذ،یکٌ یچکاس ه ٌتشًتیدس ا ذیداس پشسذ یاص ضوا ه یکِ کس یکِ ٌّگاه ذیآ یه صیچقذس پ -9

 الف( خیلی کن               ب( گاّی               ج( هتَسظ               د( صیاد               ی( ّویطِ     

 



های اجتماعی آزمون اعتیاد به اینترنت و شبکه  

 

www.alibagherpour.ir @mo6avereh   
 

 ذ؟یاص رّي دٍس ساص ٌتشًتیسا تِ کوک ا تاى یکِ افکاس هضاحن دستاسُ صًذگ ذیآ یه صیچقذس پ -11

 َسظ               د( صیاد               ی( ّویطِالف( خیلی کن               ب( گاّی               ج( هت     

 

 ذ؟یاتیت ٌتشًتیکِ خَدتاى سا دس اًتظاس ٍصل ضذى دٍتاسُ تِ ا ذیآ یه صیچقذس پ -11

 الف( خیلی کن               ب( گاّی               ج( هتَسظ               د( صیاد               ی( ّویطِ     

 

 ٍ تذٍى لزت است؟ یکسل کٌٌذُ، تْ ٌتشًت،یتذٍى ا یکِ صًذگ ذیهَضَع فکش کٌ يیکِ تِ ا ذیآ یه صیچقذس پ -12

 الف( خیلی کن               ب( گاّی               ج( هتَسظ               د( صیاد               ی( ّویطِ     

 

 ذ؟یضَد، تِ اٍ پشخاش کٌ ٌتشًتیهضاحن کاس کشدى ضوا تا ا یکِ اگش کس ذیآ یه صیچقذس پ -13

 الف( خیلی کن               ب( گاّی               ج( هتَسظ               د( صیاد               ی( ّویطِ     

 

 ذ؟یًکٌ یضة، خَاب کاف شٍقتیتا د ٌتشًتیکاسکشدى تا ا لیکِ تِ دل ذیآ یه صیچقذس پ -14

 ج( هتَسظ               د( صیاد               ی( ّویطِ            الف( خیلی کن               ب( گاّی        

 

 تافی کٌیذ؟ هطغَل کشدُ ٍ یا دستاسُ ٍصل ضذى تِ ایٌتشًت خیال رٌّتاى سا ،احساس کٌیذ کِ ایٌتشًت ،آیذ کِ ٌّگاهی تِ ایٌتشًت ٍصل ًیستیذ چقذس پیص هی -15

 الف( خیلی کن               ب( گاّی               ج( هتَسظ               د( صیاد               ی( ّویطِ     

 

 گش؟ید قِی: فقظ چٌذ دقذیتِ خَدتاى تگَئ ذیکٌ یکاس ه ٌتشًتیکِ تا ا یکِ ٌّگاه ذیآ یه صیچقذس پ -16

 الف( خیلی کن               ب( گاّی               ج( هتَسظ               د( صیاد               ی( ّویطِ     

 

 ذ؟یٍ هَفق ًطَ ذیسا کاّص دّ ذیکٌ یه ٌتشًتیکِ صشف کاسکشدى تا ا یصهاً ذیکٌ یکِ سؼ ذیآ یه صیچقذس پ -17

 ج( هتَسظ               د( صیاد               ی( ّویطِ      الف( خیلی کن               ب( گاّی              

 

 ذ؟یکٌ یسا هخف ذیا ٍصل تَدُ ٌتشًتیکِ تِ ا یصهاً ذیکٌ یکِ سؼ ذیآ یه صیچقذس پ -18

 الف( خیلی کن               ب( گاّی               ج( هتَسظ               د( صیاد               ی( ّویطِ     

 

 آیذ کِ تشجیح دّیذ صهاى تیطتشی تا ایٌتشًت کاس کٌیذ تا ایي کِ تا دٍستاًتاى یا افشاد خاًَادُ تیشٍى تشٍیذ؟ چقذس پیص هی -19

 الف( خیلی کن               ب( گاّی               ج( هتَسظ               د( صیاد               ی( ّویطِ     

 

 احساس تشعشف ضَد؟ يیا ٌتشًتیٍ پس اص ٍصل ضذى تِ ا ذیتَدى تکٌ یػصث ای یاحساس افسشدگ ،ذیستیٍصل ً ٌتشًتیکِ تِ ا یکِ ٌّگاه ذیآ یه صیچقذس پ -21

 الف( خیلی کن               ب( گاّی               ج( هتَسظ               د( صیاد               ی( ّویطِ     
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 نحوه تحلیل آزمون:

 سا جوغ کٌیذ. ّش گضیٌِ اتاهتیاصتِ سٍش صیش 

 ک اهتیاص ف: یگضیٌِ ال

 دٍ اهتیاص : بگضیٌِ 

 سِ اهتیاص  ج:گضیٌِ 

 چْاس اهتیاص د: گضیٌِ 

 پٌج اهتیاص ی: گضیٌِ 

 

 .کاستش هؼوَلی ّستیذ : 49تا  21جوغ ًوشات تیي 

 !اد ایٌتشًتی هیطَیذ؛ هشاقة تاضیذداسیذ دچاس هطکل اػتی : 79تا  51جوغ ًوشات تیي 

 .ضوا دچاس اػتیاد ایٌتشًتی ّستیذ : 111تا  81ًوشات تیي جوغ 

 

 

 تا ها دس استثاط تاضیذ: .ضَد ُ آساهص گستش یضد تشگضاس هیدس هشکض هطاٍس" یّای اجتواػ هذیشیت فضای هجاصی ٍ ضثکِ"کاسگاُ آهَصضی ٍ ػولی 

 صیٌثیِ، هشکض هطاٍسُ آساهص گستشآدسس: یضد، خیاتاى کاضاًی، کَچِ قشیطی )جٌة هجتوغ ضْاب(، سٍتشٍی دتیشستاى 

 135-36283119ٍ    19915654844تلفي:  


